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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Lembaga keuangan di Indonesia dibedakan atas dua bagian, yaitu 

lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, namun dalam 

praktek sehari-hari keberadaan lembaga keuangan tersebut dapat dikatakan 

sudah tidak asing dikenal di tengah-tengah masyarakat adalah bank. Bank 

tersebut merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan 

untuk mermberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan dalam bentuk 

lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya 

adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistim 

pembayaran dalam sektor perekonomian. 

Lembaga pembiayaan termasuk bagian dari lembaga keuangan. 

Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih 

menekankan pada fungsi pembiayaan. Istilah lembaga keuangan lebih luas 

dibandingkan dengan lembaga pembiyaan. Lembaga keuangan meliputi :
1
 

1. badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang 

disediakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan termasuk 

juga pembiayaan. 

2. badan usaha yang hanya menjalankan usaha dibidang jasa pembiayaan, 

menyediakan dana dan barang modal tanpa menarik dana secara 

langsung dari masyarakat. 

                                                           
1
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Yogyakarta: Grafika Ilmu,hlm. 69. 
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Penulis dalam hal ini akan membahas, Pembiayaan konsumen 

(consumer finance) yang mana definisinya pada Pasal 1 huruf (g) Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang 

Perusahaan Pembiayaan dikatakan “ adalah kegiatan pembiayaan untuk 

pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem 

pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen”. Kebutuhan konsumen 

yang dimaksud meliputi antara lain pembiayaan kendaraan bermotor, 

pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik, 

dan pembiayaan perumahan. 

Pada prakteknya, di mana pihak konsumen terlebih dahulu mencari 

dan menegosiasikan kebutuhannya pada perusahaan pemilik barang dan 

selanjutnya menawarkan kepada konsumen atas kepemilikan barang yang 

diinginkannya tersebut dengan cara mengadakan perjanjian pembiayaan 

kepada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini menyediakan 

formulir isian yang akan diisi oleh konsumen yang diserahkan kepada 

perusahaan pemilik barang yang dilengkapi berbagai persyaratan yang 

ditentukan oleh perusahaan pembiayaan.  

Kemungkinan terjadinya kerugian konsumen dalam pelaksanaan 

perjanjian pembiayaan bisa saja terjadi, dalam perjanjian baku konsumen 

dianggap sudah mengerti isi dari perjanjian sehingga hal itu dapat 

mengakibatkan kerugian konsumen. Namun dalam perkembangannya banyak 

terjadi permasalahan yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen, 

dalam perjanjian tersebut berisikan klausul-klausul yang sudah dibuat dan 

disiapkan terlebih dahulu secara sepihak. Dalam klausul baku tersebut 
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dinyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada finance untuk 

melakukan segala tindakan terkait obyek jaminan fidusia tersebut. Dengan 

dasar berdasarkan kuasa dari konsumen dalam klausa baku yang dicantumkan 

di dalam perjanjian di bawah tangan, pihak finance membuat akta jaminan 

fidusia dan sertifikat fidusia melalui notaris, dalam hal ini konsumen jarang 

diberikan atau tidak diberikan sama sekali salinan akta jaminan fidusia dan 

sertifikat fidusia, karena konsumen tidak turut serta menghadap notaris 

bahkan secara umum notaris tidak hadir sehingga hanya minuta notaris yang 

beredar. 

Keberadaan pembiayaan konsumen lahir karena adanya kesepakatan 

antara dua pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mempedomani 

adanya asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen 

(Consumer Finance) tidak diatur dalam KUHPerdata, sehingga dikategorikan 

termasuk perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 KUHPerdata 

ditegasakan bahwa : 

“semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang 

 bagi mereka yang membuatnya”.  

 

Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian 

yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang 

mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik 

kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau 

berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.   

Dalam buku III KUHPerdata tersebut, yang juga sebagai hukum 

pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut 
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memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian 

yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdata maupun KUHD, 

dengan demikian oleh Undang-undang membuka kemungkinan adanya 

perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. 

Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal 

tunduk pada ketentuan Undang-undang. 

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian 

pembiayaan konsumen (Consumer Finance) tunduk pada ketentuan-

ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III 

KUH Perdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak 

ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman 

dalam penyelesaian. 

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan 

telah dilengkapi dengan berbagai rumusan perjanjian pembiayaannya, 

seperti memuat tentang jenis barang, harga, cara pembayaran dan hak serta 

kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan, sehingga calon konsumen tinggal 

menyetujui atas penawaran yang dilakukan dan atau menolaknya. Hal ini 

menurut H. Salim HS,
2
 dalam bukunya tentang perkembangan kontrak 

diluar KUHPerdata, hal tersebut diistilahkannya dengan “take it or leave it” 

Perjanjian ataupun kontrak dimaksud menimbulkan perikatan atau 

hubungan hukum yang akan melahirkan hak dan kewajiban, artinya mereka 

terikat untuk melaksanakannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat 

(1) KUHPerdata sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu 

                                                           
2
  H. Salim HS, 2006, Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta,hlm.145.  
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sekaligus terkandung didalamnya asas “Facta sunt servanda” (perjanjian 

mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak). KUHPerdata sendiri 

pada dasarnya menganut sistem terbuka (Contractsvrijheid) khususnya Buku 

III yang mengatur tentang perikatan. Sistem tersebut mempunyai makna, 

bahwa setiap orang bebas mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, 

mengadakan perjanjian dengan siapa saja dan bebas menentukan isi, syarat 

dan luasnya perjanjian. Kebebasan dimaksudkan asal tidak bertentangan 

dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya, azas 

kebebasan berkontrak sebagaimana diuraikan diatas, dalam 

perkembangannya mengalami berbagai penafsiran dan hal ini sangat 

berdampak pada perkembangannya, sehingga menimbulkan berbagai jenis 

perjanjian. 

Dari ketentuan-ketentuan diatas maka suatu perjanjian yang dibuat 

antara konsumen dengan lembaga pembiayaan (finance) diikiat oleh suatu 

akta yang disebut dengan “ Akta Notaris”. perjanjian yang akan dibuat 

antara kedua belah pihak ini harus memenuhi unsur pada pasal 1320 

KHUPerdata yang menentukan syarat untuk sahnya suatu perjanjian : 

1. sepakat mereka mengikatkan dirinya 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena syarat 

tersebut harus dipenuhi subyek hukum, sedangkan syarat ketiga dan 
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keempat disebut sebagai syarat obyektif karena harus dipenuhi obyek 

perjanjian. 

Penulis akan membahas mengenai syarat obyektif, dimana 

perjanjian yang digunakan dalam pembiayaan konsumen (consumer) 

adalah dengan menggunakan Akta yang dibuat di hadapan atau oleh 

Notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara 

yang ditetapkan dalam UUJN
3
 yang mempunyai kekuatan hukum. 

Kontrak perjanjian antara Lembaga Pembiayaan dengan konsumen yang 

dibuatkan adalah dalam bentuk “Akta Jaminan Fidusia” pada pasal 1 

angka 2 Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

(selanjutnya ditulis UUJF) dikatakan bahwa : 

“ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak 

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak   

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 

tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 

penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya ”. 

 

Perjanjian Fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan 

harus didaftarkan Notaris secara online pada website Kementrian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia supaya memiliki jaminan 

kepastian hukum khususnya terhadap kreditur apabila debitur wanprestasi. 

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa penerima Fidusia memiliki 

hak Fidusia tersebut. Pendaftaran ini diharapkan agar pihak debitur, tidak 

dapat lagi melakukan penipuan terhadap kreditur atau calon kreditur 

                                                           
3
 Pasal 1 angka 7 UUJN 
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dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang obyek 

jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, Notaris harus benar-benar 

bertanggungjawab terhadap kebenaran akta yang dibuat dihadapannya 

dalam perjanjian Akta Jaminan Fidusia tersebut. 

Dalam hal ini yang menjadi fokus pembahasan adalah 

penandatanganan akta di mana penandatanganan tersebut juga harus 

dilakukan di hadapan notaris bahwa sebelum akta tersebut di tandatangani 

terlebih dahulu akta tersebut dibacakan di hadapan para pihak yang 

bersangkutan guna menyampaikan kebenaran isi akta dengan keinginan 

para pihak kemudian akta tersebut ditandatangani, tentunya di hadapan 

para pihak dan dua (2) orang saksi. Ketentuan Pasal tersebut memberikan 

kepastian kehadiran para pihak yang hadir di hadapan notaris adalah pihak 

yang juga bertandatangan dalam akta. Namun, Pada kenyataannya 

disinyalir bahwa penandatanganan akta tersebut tidak dilakukan di 

hadapan notaris oleh karena pengikatan yang terjadi secara bersamaan. 

Kebiasaan Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan 

notaris dilandasi dengan kebiasaan praktik pengikatan akta yang dilakukan 

di kantor notaris. Pengikatan mana jika terjadi secara bersamaan di tempat 

yang berbeda, maka notaris tidak akan mungkin berada dalam 1 (satu) 

tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan. Terkait dengan hal 

tersebut, maka perlu untuk meninjau lebih jauh mengenai praktik 

penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dan 

tanggung jawab notaris yang tidak menandatangani akta yang dilakukan di 

hadapannya dalam hal ini adalah Akta Jaminan Fidusia. 



8 

 

Kewajiban Notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap 

dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani 

pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris diatur dalam 

Ketentuan Pasal 16  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya ditulis UUJN) dikatakan bahwa :   

Ayat 1 huruf ( m) : 

“  membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh  

  paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi  

  khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan   

  ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan  

  notaris ”. 

 

Ayat  7 : 

“ pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf m 

 tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak 

 dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, 

 dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut 

 dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta 

 akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris ”. 

 

Ayat 8 : 

“ ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dikecualikan 

 terhadap pembacaan kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta 

 secara singkat dan jelas, serta penutup akta ”. 

 

Ayat 9 : 

“ jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf m 

 dan ayat 7 tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya 

 mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan ”. 

 

Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44  Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN)  yang 

menyatakan bahwa : 

Ayat  1 : 
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“ segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh  

  setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada   

  penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan  

  menyebutkan alasannya ”.  

 

Ayat  5 : 

“ pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 mengakibatkan suat akta hanya 

 mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan 

 dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian 

 untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada 

 notaris ”. 

 

Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu 

kesatuan dari peresmian akta (verlijden). Kemudian Kata di hadapan 

dalam penandatanganan akta tersebut adalah hadirnya seorang notaris 

dalam proses peresmian akta (verlidjen) atau face to face sebagaimana 

diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN. 

Dalam Kode Etik Notaris bahwa larangan atas mengirimkan 

minuta akta  sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 angka 6 Kode Etik 

Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang mengatakan bahwa : 

“ mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani ”. 

Bahwa penghadap/pihak leasing sebaiknya menolak jika yang 

datang bukan notarisnya atau untuk selanjutnya, penandatanganan 

dilakukan dikantor notaris yang bersangkutan. Bahwa dalam kondisi 

tersebut  juga harus konsisten terhadap penandatanganan akta karena akta 

tersebut merupakan akta miliknya yang akan memberikan perlindungan 

dalam menjamin kepastian hukum jika debitor wanprestasi.  

Seharusnya MPD dalam hal ini mempertanyakan proses peresmian 

akta (verlijden) yang baru akan ditandatangani pada saat pemeriksaan 
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tersebut bahwa menurut penulis hal mana berpotensi pada 

penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan para pihak sebab 

minuta akta tersebut baru akan ditandatangani pada saat pemeriksaan. 

Pertanyaan tersebut terkait dengan tempat peresmian akta dan siapa yang 

berhadapan dengan para pihak dan saksi-saksi. 

Menurut penulis manfaat penandatanganan akta yang dilakukan di 

hadapan notaris adalah agar notaris menjamin bahwa pihak yang 

berhadapan di hadapannya adalah pihak yang juga menandatangani akta, 

dengan demikian pemalsuan identitas atau pemungkiran tandatangan dapat 

diminimalisir. Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan 

notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta 

di bawah tangan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis UUPT), 

yang menyatakan bahwa : 

“ direksi mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan ”. 

  Direksi dalam hal ini adalah Pimpinan Cabang bank dan pihak 

Legal Officer dalam hal ini adalah Legal Drafting adalah karyawan Bank 

yang bertugas membuat perjanjian kredit. Kemudian ketentuan Pasal 103 

UUPT yang menyatakan bahwa :  

“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang  

karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan 

 atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu 

sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa ”. 
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Yang dimaksud kuasa di sini adalah kuasa khusus untuk perbuatan 

tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa (Penjelasan Pasal 103 

UUPT). 

Dasar hukum yang mengatur mengenai surat kuasa ini dapat kita 

temui dalam KUHPerdata dan harus diperhatikan bahwa penerima kuasa 

tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang melampaui kuasa yang 

diberikan kepadanya (Pasal 1797 KUHPerdata). 

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa telah menunjukkan in-

konsistensi pihak finance dalam mematuhi hukum sementara 

pendelegasian (Sharing is delegation) pimpinan cabang ke pihak Legal 

wajib dilakukan karena pihak yang bertandatangan lah yang menjadi pihak 

Kreditur, yaitu Pimpinan Cabang bukan Legal, dengan adanya 

pendelegasian tersebut pihak Legal bank akan berwenang dalam hal 

pembuatan akta sampai pada proses peresmiannya dan tentunya 

pendelegasian tersebut juga disebutkan dalam komparisi akta bahwa benar 

pihak legal berwenang dalam menjalankan proses pembuatan sampai pada 

peresmian akta, sebaliknya bahwa jika pihak Legal dalam proses 

pembuatan akta tersebut tanpa pendelegasian dari Pimpinan Cabang, maka 

yang berhadapan di hadapan notaris bukan pihak yang bertandatangan 

dalam akta dengan kata lain bahwa pihak legal tersebit bukan pihak yang 

ada dalam akta. Dengan demikian penandatanganan akta tersebut tidak 

dilakukan di hadapan para pihak. 

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum (openbaar Ambtenaar) 

merupakan suatu pejabat yang terhormat yang diberikan oleh Negara 
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secara atributif melalui Undang-undang kepada seorang yang 

dipercayainya yang akan menjaga harkat dan martabatnya sebagai pejabat 

umum (openbaar Ambtenaar). Notaris menertibkan diri sesuai dengan 

fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam 

UUJN dan Kode Etik Notaris. 

Seorang pejabat umum (openbaar Ambtenaar) diharapkan mampu 

melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya atas kewenangan yang telah 

diamanahkan kepadanya, namun dalam hal pelayanan tersebut di samping 

mengingat aturan Perundang-undangan, notaris juga harus mengingat 

aturan mengenai etika bahwa notaris dalam menjalankan tugas tugasnya 

harus mampu membedakan apa yang sah dan apa yang tidak sah; 

membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Hal ini sejalan 

dengan asas kepatutan di mana dalam asas tersebut menitik beratkan 

persoalan kesesuaian peraturan Perundang-undangan terhadap praktiknya 

atau dengan kata lain bahwa dalam melakukan perbuatan hukum harus 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Pelayanan seorang notaris diharap memberikan pelayanan yang 

tidak bertentangan dengan suatu Perundang-undangan mana pun bahwa 

penandatanganan tidak harus dilakukan di tempat kreditor dan debitor, 

namun pelayanan dilakukan dengan cara yang profesional, seperti 

mempercepat proses pembuatan akta dengan didukung oleh fasilitas yang 

memadai dan hal-hal lain yang dianggap perlu tanpa melanggar suatu 

Perundang undangan dan notaris seharusnya menitik beratkan pada 
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persoalan kualitas dan menjadi seorang notaris yang bertanggung jawab 

atas segala akta yang telah dibuatnya. 

Seorang notaris diwajibkan memiliki sebuah kantor untuk 

memfasilitasi kinerja yang mengakomodir tugas dan kewajibannya sebagai 

pejabat umum yang profesional sesuai dengan UUJN, hal mana termuat 

dalam Pasal 19 ayat (1) UUJN. Kemudian hal tersebut juga diatur dalam 

Pasal 3 ayat (13) Kode Etik Notaris, menentukan bahwa menjalankan 

jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan akta dilakukan 

di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah. 

Jika ditinjau dari aspek kebutuhan masyarakat akan akta otentik 

bahwa sekiranya masyarakatlah yang membutuhkan jasa seorang notaris di 

mana akta otentik sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna. 

Kebutuhan akan bukti yang mengikat dan sempurna tersebut sangat 

dirasakan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam 

perbuatan hukum seseorang maupun kelompok. Perbuatan hukum tersebut 

juga telah diatur dalam Undang-undang mengenai keharusan dalam 

pembuatannya secara otentik untuk memenuhi prosedur pendaftaran. 

Untuk mengantisipasi terhadap kondisi-kondisi tertentu dalam hal 

ini ketika pengikatan terjadi secara bersamaan di mana seorang notaris 

tidak mungkin berada dalam 2 (dua) tempat yang berbeda. Maka, menurut 

penulis segala kegiatan notaris harus dilakukan di kantor notaris, dengan 

penandatanganan akta yang dilakukan di kantor notaris, penandatanganan 

akta yang tidak dilakukan di hadapan para pihak dan saksi-saksi akan 

terhindarkan di mana notaris secara kolektif menandatangani akta-akta 
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tersebut di hadapan para pihak dan saksi-saksi terkecuali pada tahap 

pembacaan akta. Dengan demikian potensi terjadinya sengketa terhadap 

pemungkiran tandatangan dari pihak debitor yang disebabkan oleh 

penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris akan 

terhindarkan di mana notaris yang bersangkutan tidak menyaksikan 

penandatanganan akta tersebut. Akibat hukum terhadap akta bahwa akta 

tersebut akan kehilangan otentisitasnya atau terdegradasi menjadi akta di 

bawah tangan. 

 Prakteknya akta fidusia tidak dibuat dihadapan notaris, tidak 

dibacakan dan notaris tidak pernah bertemu dengan debitur, bahkan juga 

tidak tahu apakah yang menandatangani akta adalah debitur apa bukan, 

jika yang terjadi demikian dalam prakteknya tidak heran apabila sering 

terjadi permasalahan hukum, dikarenakan tidak adanya kewaspadaan dan 

tidak sesuai prosedur perjanjian, maka akan menjadi akta di bawah tangan, 

sedangkan syarat pendaftaran fidusia adalah dengan akta notaris. Untuk itu 

penelitian ini mengenai keabsahan akta fidusia yang dibuat tidak 

dihadapan notaris dan apakah pendaftarannya menjadi sah apabila akta 

tersebut menjadi akta di bawah tangan untuk itu menjadi menarik untuk 

dikaji. Dengan demikian judul tesis ini adalah “Keabsahan Akta 

Jaminan Fidusia Yang Tidak Dibuat Dihadapan Notaris Dan Tidak 

Dibacakan Notaris Serta Kekuatan Hukumnya Terhadap Akta 

Tersebut.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diurakan di atas, maka dapat ditarik beberapa 

perumusan masalah yang akan menjadi inti pembahasan dari tesis ini. 

Adapun rumusan masalah dari penilitian hukum ini adalah: 

1. Bagaimana keabsahan akta jaminan fidusia yang tidak dibuat 

dihadapan notaris dan tidak dibacakan notaris ? 

2. Bagaimana kekuatan hak jaminan fidusia bila akta jaminan fidusia 

tidak memenuhi keabsahan dalam UUJN ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Agar penulisan tesis ini memiliki maksud yang jelas, maka harus memiliki 

suatu tujuan guna mencapai yang dikehendaki. Adapun tujuan dari penilitian 

hukum ini adalah: 

1. Untuk memberikan informasi tentang bagaimana keabsahan akta 

jaminan fidusia yang tidak dibuat dihadapan notaris dan tidak 

dibacakan notaris. 

2. Untuk memberikan  informasi mengenai kekuatan hak jaminan bila 

akta jaminan fidusia tidak memenuhi keabsahan dalam UUJN. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

 Hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya pada bidang Hukum 

Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Kenotariatan, dan Hukum Jaminan 
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Fidusia terkait keabsaan akta fidusia yang tidak dihadapan dan tidak 

dibacakan notaris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pengetahuan dan kajian tentang pelaksanaan perjanjian kredit dan 

keabsahan akta fidusia. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada Pemerintah, Notaris, maupun Masyarakat terkait 

pelaksanaan keabsahan suatu akta jaminan fidusia yang tidak 

dihadapan notaris tetapi dibuat sebagai akta notaris, yakni : 

a.     Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

informasi mengenai pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia 

yang dibuat dengan akta notaris tetapi tidak dihadapan notaris 

terhadap kekuatan hukum nya apabila akta tersebut menjadi 

surat di bawah tangan karena tidak dilakukan dihadapan notaris 

sedangkan pendaftaran jaminan fidusia mensyaratkan dengan 

akta notaris. 

b. Bagi Notaris, diharapkan hasil penulisan ini bermanfaat bagi 

pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam hal melaksanakan 

pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris tetapi 

tidak  dihadapan notaris. 

c.     Bagi masyarakat, diharapkan hasil penulisan dapat memberikan 

kontribusi atas pembentukan pemahamannya terkait dengan 

Keabsahan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris tetapi 

tidak  dihadapan notaris. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mengarahkan dan memberi batasan dalam penyusunan 

penelitian nantinya, maka penulis akan memberikan batasan tentang hal-hal 

yang akan diuraikan dalam tulisan ini, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang 

bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari 

latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORITIS DAN LANDASAN KONSEPTUAL 

Bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang Fidusia, tinjauan 

umum tentang obyek subyek jaminan fidusia dan tinjauan umum 

tentang prosedur pengikatan jaminan fidusia. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Agar tercipta hasil penelitian yang baik, teratur dan sistematis, 

didalam Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi 

jenis penelitian, sifat penelitian, data yang digunakan, metode 

pengumpulan data dan  analisis data. 

 

BAB IV   ANALISIS  DAN  PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai permasalahan yang diteliti khususnya mengenai: 
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Keabsahan Akta Jaminan Fidusia yang tidak dibuat dihadapan 

notaris dan tidak dibacakan notaris serta kekuatan hak jaminan 

bila Akta Jaminan Fidusia tidak memenuhi keabsahan dalam 

UUJN. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan tentang 

kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan 

yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga 

berisi tentang saran-saran yang diharapkan berguna bagi pihak 

terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




